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ESIPUHE 

Katolisen totuuden opettajan velvollisuutena ei ole vain edistyneiden neuvominen vaan hänen 

kuuluu opastaa myös aloittelijoita, niin kuin apostoli sanoo: ”kuin niille, jotka ovat 

pikkulapsia Kristuksen tuntemisessa, annoin teille maitoa juotavaksi, en ruokaa” (1 Kor. 3:1–

2). Niinpä tarkoituksemme on esittää kristilliseen uskontoon kuuluvat asiat tässä teoksessa 

tavalla, joka soveltuu aloittelijoiden perehdyttämiseen. Sillä olemme huomanneet, että eri 

kirjoittajien laatimat esitykset sisältävät monenlaisia esteitä niille, jotka ovat oppialalla vasta-

alkajia. Yhtäältä esitetään suuria määriä hyödyttömiä kvestioita, artikloja ja argumentteja. 

Toisaalta asioita, jotka vasta-alkajien olisi tarpeellista tietää, ei esitetä oppialan mukaisessa 

järjestyksessä vaan sen mukaan kuin kommentoitavien teosten selittäminen vaatii, tai sen 

mukaan kuin tarjoutuu tilaisuus jostain aiheesta väittelemiseen. Samojen asioiden usein 

tapahtuva toistaminen aiheuttaa lisäksi tympääntymistä ja hämmentymistä kuulijoissa. Nämä 

ja muut samanlaiset ongelmat välttääksemme olemme koettaneet, Jumalan apuun luottaen, 

kuvailla pyhään oppiin kuuluvat asiat niin lyhyesti ja selvästi kuin käsiteltävä asia sallii. 

 

ENSIMMÄINEN OSA 

 

KVESTIO 1 

PYHÄN OPIN LUONNE JA RAJAT  

Jotta hankkeemme asettuisi joihinkin määrättyihin rajoihin, on välttämätöntä tarkastella 

ensimmäiseksi itse pyhää oppia (sacra doctrina) ja tutkia, millainen se on ja mihin se ulottuu. 

Tästä aihepiiristä on kysyttävä kymmentä asiaa. 

Ensimmäiseksi on kysyttävä tämän opin välttämättömyyttä.  

Toiseksi, onko se tiede? 

Kolmanneksi, onko se yksi tiede vai useampia? 

Neljänneksi, onko se teoreettinen vai käytännöllinen tiede? 

Viidenneksi on kysyttävä sen suhdetta muihin tieteisiin. 

Kuudenneksi, onko se viisautta? 

Seitsemänneksi, mikä sen subjekti on? 
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Kahdeksanneksi, onko se argumentoivaa? 

Yhdeksänneksi, tuleeko siinä käyttää metaforisia tai symbolisia puhetapoja? 

Kymmenenneksi, tuleeko tämän opin pyhiä kirjoituksia selittää useiden merkitysten 

avulla? 

 

Artikla 1. Onko välttämätöntä olla jokin filosofisten oppialojen lisäksi tuleva oppi? 

Näyttää, että ei ole välttämätöntä olla mitään filosofisten oppialojen lisäksi tulevaa oppia. 

1. Ihmisen ei näet tule tavoitella järjen (ratio) ylittäviä asioita: ”älä tutki sellaista, mikä 

ylittää kykysi” (Sir. 3:21). Järjen alaisia asioita taas käsitellään aivan riittävästi filosofisten 

oppialojen sisällä. Näyttää siksi täysin turhalta, että olisi jokin muu oppi filosofisten 

oppialojen lisäksi. 

2. Edelleen, oppi on aina jotakin olevaa koskeva oppi, sillä vain tosi (verum) tiedetään ja 

se taas on vaihdettavissa olevan (ens) kanssa. Kaikkia olevia taas käsitellään filosofisissa 

oppialoissa, myös Jumalaa – niinpä yhtä filosofian osaa sanotaan teologiaksi tai tieteeksi 

Jumalasta, kuten on selvää Filosofin Metafysiikan VI kirjassa sanoman mukaan (1026a18–

21). Ei siis ole ollut tarpeen, että olisi jokin oppi filosofisten oppialojen lisäksi. 

Toiselta puolen kirjeessä Timoteukselle sanotaan: ”Jokainen Jumalan hengen vaikutuksesta 

syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja vanhurskauteen 

kasvattamiseksi” (2. Tim. 3:16). Kuitenkin kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen 

vaikutuksesta, ei kuulu filosofisiin oppialoihin, sillä ne on saavutettu inhimillisen järjen 

avulla. On siis hyödyllistä, että filosofisten oppialojen lisäksi on jokin muu Jumalan hengen 

vaikutuksesta syntynyt tiede. 

Vastaus: Ihmisten pelastumiselle oli välttämätöntä, että ihmisjärjen avulla saavutettavien 

filosofisten oppialojen lisäksi olisi olemassa jokin jumalallisen ilmoituksen (revelatio divina) 

mukainen oppi. Ensiksi siitä syystä, että ihminen suuntautuu kohti Jumalaa niin kuin kohti 

päämäärää, joka ylittää järjen käsityskyvyn: ”Jumala, ilman sinua ei silmä ole nähnyt, mitä 

olet valmistanut sinua rakastaville” (Jes. 64:4 Vulgata). Päämäärän taas pitää ensin olla 

ihmisten tuntema, koska heidän tulee suunnata tavoitteensa ja tekonsa päämäärää kohti. Siksi 

ihmisen pelastuksen tähden oli välttämätöntä, että hän tulisi jumalallisen ilmoituksen avulla 

tuntemaan joitain asioita, jotka ovat ihmisjärjen ylittäviä.  

Myös ne Jumalaa koskevat asiat, jotka pystytään selvittämään ihmisjärjellä, oli 

välttämätöntä opettaa ihmiselle jumalallisen ilmoituksen avulla. Sillä järjellä tutkien Jumalaa 
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koskeva totuus tulisi harvojen ihmisten kautta, pitkän ajan kuluessa ja sekoittuneena moniin 

erehdyksiin, ja kuitenkin ihmisen pelastus, joka on Jumalassa, riippuu kokonaan tämän 

totuuden tuntemisesta. Jotta pelastus siis tulisi ihmisille sekä soveliaammin että varmemmin, 

oli välttämätöntä, että heitä opetettaisiin Jumalaa koskevista asioista jumalallisen ilmoituksen 

avulla. Oli siis välttämätöntä, että järjen avulla tutkittavien filosofisten oppialojen lisäksi on 

pyhä oppi ilmoituksen avulla. 

Vastaus argumentteihin: 

1. Vaikka ihmisen ei pidä järjen avulla tutkia asioita, jotka ovat inhimillisen tiedon 

ylittäviä, ne on kuitenkin omaksuttava uskomalla, kun Jumala ne ilmoittaa. Sen tähden tuossa 

samassa kohdassa sanotaan myös: ”sinulle on näytetty monia ihmisen käsityskyvyn ylittäviä 

asioita” (vrt. Sir. 3:23). Pyhä oppi koostuu tällaisista asioista. 

2. Tiedettävän moninainen luonne johtaa tieteiden moninaisuuteen. Tähtitieteilijä ja 

luonnontieteilijä todistavat näet saman johtopäätöksen, esimerkiksi että maa on pallomainen, 

mutta tähtitieteilijä todistaa sen matemaattisten eli aineesta erillisiksi abstrahoitujen seikkojen 

avulla ja luonnontieteilijä aineeseen liittyviksi käsitettyjen seikkojen avulla. Sen vuoksi ei ole 

mitään estettä sille, että samoja asioita, joita filosofiset oppialat tarkastelevat sikäli kuin ne 

ovat luonnollisen järjen valossa (lumine naturalis rationis) tunnettavia, tarkastelee myös 

toinen tiede sikäli kuin ne tunnetaan jumalallisen ilmoituksen valossa. Sen tähden se teologia, 

joka liittyy pyhään oppiin, eroaa sukunsa puolesta teologiasta, jonka ajatellaan olevan 

filosofian osa.  

 

Artikla 2. Onko pyhä oppi tiede? 

Näyttää, että pyhä oppi ei ole tiede. 

1. Jokainen tiede (scientia) lähtee näet liikkeelle itsessään tunnetuista prinsiipeistä (yks. 

principium). Pyhä oppi taas lähtee liikkeelle uskonkappaleista (yks. articulus fidei), jotka 

eivät ole itsessään tunnettuja (yks. per se notum), koska kaikki eivät niitä myönnä. 

”Kaikkihan eivät usko” (2. Tess. 3:2). Pyhä oppi ei siis ole tiede. 

2. Edelleen, tiede ei koske yksittäisisiä seikkoja. Pyhä oppi taas tarkastelee yksittäisiä 

seikkoja, niin kuin Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin tekoja ynnä muuta samanlaista. Pyhä oppi 

ei siis ole tiede. 

Toiselta puolen Augustinus sanoo Kolminaisuudesta-teoksen XIV kirjassa: ”Tähän tieteeseen 

kuuluvaksi luetaan vain se, mikä synnyttää, kasvattaa, puolustaa ja vahvistaa pelastavaa 
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uskoa” (XIV, 1, 3). Tällainen ei kuulu minkään tieteen alaan, jollei pyhää oppia oteta lukuun. 

Pyhä oppi on siis tiede. 

Vastaus: Pyhä oppi on tiede. Tulee kuitenkin tietää, että tieteiden suku jakautuu kahtia. Jotkin 

tieteet lähtevät näet liikkeelle luonnollisen ymmärryksen (intellectus naturalis) valossa 

tiedetyistä prinsiipeistä, niin kuin aritmetiikka, geometria ynnä muut tällaiset. Jotkin toiset 

puolestaan lähtevät liikkeelle ylemmän tieteen (scientia superior) valossa tunnetuista 

prinsiipeistä, niin kuin perspektiivioppi lähtee liikkeelle geometrian tunnetuksi tekemistä 

prinsiipeistä ja musiikki aritmetiikan kautta tunnetuista prinsiipeistä. Pyhä oppi on 

jälkimmäisenlainen tiede, koska se lähtee liikkeelle ylemmän tieteen valossa tunnetuista 

prinsiipeistä, nimittäin Jumalan ja autuaiden tieteen (scientia Dei et beatorum) valossa 

tunnetuista. Siten niin kuin musiikki uskoo aritmetiikan sille esittämät prinsiipit, samalla lailla 

pyhä oppi uskoo Jumalan sille ilmoittamat prinsiipit.  

Vastaus argumentteihin: 

1. Jonkin tieteen prinsiipit joko ovat itsessään tunnettuja, tai sitten ne palautetaan 

ylempään tieteeseen kuuluvaan tietoon. Pyhän opin prinsiipit ovat tällaisia, niin kuin juuri 

sanottiin. 

2. Pyhässä opissa esitetään tietoja yksittäisistä seikoista, mutta ei sen takia, että niiden 

käsitteleminen olisi pääasia. Niitä otetaan esille ensiksikin esimerkeiksi elämää varten, 

samalla lailla kuin moraalitieteissä. Toiseksi niiden avulla tehdään selväksi noiden miesten 

auktoriteetti, joiden kautta meille on tullut jumalallinen ilmoitus, jonka pohjalle pyhä kirjoitus 

tai oppi rakentuu. 

 

Artikla 3. Onko pyhä oppi yksi tiede? 

Näyttää, että pyhä oppi ei ole yksi tiede. 

1. Filosofi sanoo näet Toisen analytiikan I kirjassa: ”tiede on yksi, jos sen subjekti on yhtä 

sukua” (vrt. 87a38). Kuitenkaan luoja ja luotu, joita pyhässä opissa tarkastellaan, eivät sisälly 

yhtä sukua olevan subjektiin. Pyhä oppi ei siis ole yksi tiede. 

2. Edelleen, pyhässä opissa tarkastellaan enkeleitä, ruumiillisia luotuja ja ihmisten tapoja. 

Tällaiset kuuluvat kuitenkin eri filosofisiin tieteisiin. Pyhä oppi ei siis ole yksi tiede. 

Toiselta puolen pyhä kirjoitus puhuu siitä yhtenä tieteenä: ”[Viisaus] antoi hänelle pyhien 

tieteen / tiedon pyhistä asioista (scientiam sanctorum)” (vrt. Viis. 10:10). 
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Vastaus: Pyhä oppi on yksi tiede. Kyvyn tai habituksen ykseyttä on näet tarkasteltava 

kohteesta (obiectum) lähtien, ei kuitenkaan materiaalisesti, vaan kohteen formaalisen 

määritteen (ratio formalis) mukaan. Esimerkiksi ihminen, aasi ja kivi tulevat yhteen yhdessä 

formaalisessa määritteessä värillinen, joka on näön kohde. Koska pyhä kirjoitus siis 

tarkastelee tiettyjä asioita sikäli kuin ne ovat Jumalan ilmoittamia, niin kuin sanottiin (a. 1), 

ovat mitkä tahansa asiat, jotka voivat kuulua jumalallisen ilmoituksen piiriin, osallisia tämän 

tieteen kohteen yhdestä formaalisesta määritteestä. Siten kaikki nämä asiat sisältyvät pyhään 

oppiin niin että se on yksi tiede. 

Vastaus argumentteihin: 

1. Pyhä oppi ei käsittele Jumalaa ja luotuja yhtäläisellä tavalla, vaan pääasiallisesti 

Jumalaa, ja luotuja sikäli kuin niillä on suhde Jumalaan, joko niiden alkuperusteena 

(principium) tai niiden päämääränä (finis). Tieteen ykseydelle ei siten ole estettä. 

2. Mikään ei estä alempien kykyjen tai habitusten eriytymistä sellaisten ainesten suhteen, 

jotka yhdessä sijoittuvat jonkin yhden ylemmän kyvyn tai habituksen alle, koska ylempi kyky 

tai habitus kohdistuu kohteeseen universaalimman formaalisen määritteen mukaan. 

Esimerkiksi yleisaistin (sensus communis) kohde on aistittava, jonka alle sisältyvät nähtävä ja 

kuultava. Siten vaikka yleisaisti on yksi kyky, se ulottuu kaikkiin kohteisiin, mitä viidellä 

aistilla on. Samalla tavalla pyhä oppi voi, yhtenä pysyen, tarkastella eri filosofisissa tieteissä 

käsiteltyjä asioita yhden määritteen alla, nimittäin jumalallisen ilmoituksen piiriin kuuluvina. 

Näin pyhä oppi on eräänlainen Jumalan tiedon (scientia divina) leimakuva (impressio) – 

tiedon joka on yksi, yksinkertainen ja kaikkea koskeva. 

 

Artikla 4. Onko pyhä oppi käytännöllinen tiede? 

Näyttää, että pyhä oppi on käytännöllinen tiede (scientia practica). 

1. Filosofi näet opettaa Metafysiikan II kirjassa, että käytännöllisen tieteen päämääränä on 

toiminta. Pyhä oppi kuitenkin suuntautuu toimintaan: ”olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen 

kuulijoita” (Jaak. 1:22). Pyhä oppi on siis käytännöllinen tiede. 

2. Edelleen, pyhä oppi jakautuu vanhaan ja uuteen lakiin. Laki kuitenkin kuuluu 

moraalitieteeseen, joka on käytännöllinen tiede. Pyhä oppi on siis käytännöllinen tiede. 

Toiselta puolen jokainen käytännöllinen tiede koskee ihmisten tehtäviä asioita, kuten 

moraalitiede ihmisten tekoja ja rakennustiede rakennuksia. Pyhä oppi puolestaan koskee 
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ensisijaisesti Jumalaa, jonka tekoja myös ihmiset ovat. Pyhä oppi ei siis ole käytännöllinen 

tiede vaan ennemminkin teoreettinen (scientia speculativa). 

Vastaus: Kuten sanottiin (a. 3), pyhä oppi ulottuu eri filosofisten tieteiden alaan kuuluviin 

asioihin pysyen yhtenä sen formaalisen määritteen vuoksi, johon sen huomio niissä kohdistuu; 

se näet tarkastelee niitä sikäli kuin ne ovat jumalallisessa valossa tunnettavia. Siten vaikka 

teoreettinen ja käytännöllinen ovat erillään filosofisissa tieteissä, pyhä oppi sisältää 

molemmat – niin kuin myös Jumala tuntee samalla tiedolla itsensä ja tekemänsä. Kuitenkin 

pyhä oppi on ennemmin teoreettinen kuin käytännöllinen tiede, koska jumalallisten asioiden 

käsittely on siinä ensisijaisempaa kuin inhimillisten tekojen käsittely. Jälkimmäisiä se pohtii 

siltä kannalta, että ihminen tekojensa kautta suuntautuu Jumalan täydelliseen tuntemiseen, 

johon ikuinen autuus perustuu. 

Vastaus argumentteihin on selvä sanotun perusteella. 

 

Artikla 5. Onko pyhä oppi muita tieteitä arvokkaampi? 

Näyttää, että pyhä oppi ei ole muita tieteitä arvokkaampi. 

1. Tieteen arvokkuuteen (dignitas) kuuluu näet sen varmuus (certitudo). Kuitenkin muut 

tieteet, joiden prinsiippejä ei voi epäillä, näyttävät olevan varmempia kuin pyhä oppi, jonka 

prinsiipit (nimittäin uskonkappaleet) voivat joutua epäilyn kohteeksi. Muut tieteet näyttävät 

siis olevan pyhää oppia arvokkaampia. 

2. Edelleen, alemman tieteen (scientia inferior) osana on ottaa vastaan ylemmältä (scientia 

superior), niin kuin muusikko saa asioita aritmeetikolta. Pyhä oppi kuitenkin ottaa jotain 

vastaan filosofisista oppiaineista. Hieronymus näet sanoo kirjeessään Rooman kaupungin 

suurelle puhujalle: ”entisaikojen opettajat kyllästivät kirjansa filosofien opetuksilla ja 

oppilauseilla aina siihen määrään asti, että et osaa päättää, kumpaa sinun niissä tulisi 

ennemmin ihailla, maallista sivistystä vai kirjoitusten tuntemusta” (vrt. Epist. 70, 4, 

Magnukselle). Pyhä oppi on siis muita tieteitä alempi. 

Toiselta puolen muita tieteitä sanotaan tämän palvelustytöiksi (yks. ancilla): ”[Viisaus] on 

lähettänyt palvelustyttönsä kutsumaan linnaan” (vrt. Sananl. 9:3). 

Vastaus: Kun tämä tiede on joltain osalta teoreettinen ja joltain osalta käytännöllinen, se 

ylittää kaikki muut tieteet, niin teoreettiset kuin käytännöllisetkin. Teoreettisissa tieteissä näet 

sanotaan jotain arvokkaammaksi kuin jotain toista yhtäältä varmuuden perusteella, toisaalta 
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käsitellyn asian arvokkuuden perusteella. Tämä tiede ylittää muut teoreettiset tieteet 

kummassakin suhteessa. Se näet ylittää ne varmuudessa siksi, että muiden tieteiden varmuus 

perustuu ihmisjärjen luonnolliseen valoon, ja ihmisjärki voi erehtyä; tämän tieteen varmuus 

taas perustuu Jumalan tiedon valoon, ja siinä ei ole virheen mahdollisuutta. Käsitellyn asian 

arvokkuudessa se taas ylittää ne siksi, että tämä tiede ensisijaisesti koskee asioita, jotka ovat 

korkeutensa takia järjen ylittäviä, kun taas muut tieteet tarkastelevat vain järjelle alisteisia 

asioita. 

Käytännöllisistä tieteistä taas arvokkaampi on se, joka tähtää perustavampaan päämäärään. 

Esimerkiksi valtiotiede on sotatiedettä arvokkaampi, koska armeijan hyvä tähtää valtion 

hyvään. Pyhän opin päämääränä taas, sikäli kuin se on käytännöllinen tiede, on ikuinen autuus 

(beatitudo aeterna), ja kaikkien muiden käytännöllisten tieteiden päämäärät tähtäävät siihen 

niin kuin viimeiseen päämäärään. Tällä lailla on selvää, että pyhä oppi on kaikin tavoin muita 

tieteitä arvokkaampi. 

Vastaus argumentteihin: 

1. Mikään ei estä olemasta niin, että luonnon mukaan varmempi on meille vähemmän 

varmaa ymmärryksemme heikkouden tähden. Niin kuin Metafysiikan II kirjassa näet 

sanotaan, on meidän ymmärryksemme suhde siihen, mikä on luonnon mukaan kaikkein 

ilmeisintä, samanlainen kuin on pöllön silmän suhde auringon valoon (993b9–11). Sen tähden 

epäilys, jota joissain ihmisissä esiintyy uskonkappaleisiin nähden, ei johdu asian 

epävarmuudesta vaan ihmisymmärryksen heikkoudesta. Kuitenkin vähäinen määrä tietoa, 

joka korkeimmista asioista on mahdollista saada, on tavoiteltavampaa kuin mitä varmin tieto, 

jota vähäisistä asioista on, niin kuin Eläimistä -teoksen XI kirjassa sanotaan (vrt. 644b31–33). 

2. Tämä tiede voi ottaa jotain vastaan filosofisilta oppiaineilta, ei siksi että se välttämättä 

tarvitsisi näitä asioita, vaan jotta sen käsittelemät asiat voitaisiin ilmaista selkeämmin. Se ei 

nimittäin saa prinsiippejään muilta tieteiltä vaan välittömästi Jumalalta ilmoituksen kautta. 

Niinpä se ei ota mitään vastaan muilta tieteiltä niin kuin ylemmiltä, vaan se hyödyntää niitä 

niin kuin alempiaan ja palvelijoitaan, samalla lailla kuin arkkitehtoniset tieteet hyödyntävät 

avustavia tieteitä, esimerkiksi valtiotiede sotatiedettä. Eikä se, että tämä tiede hyödyntää niitä, 

johdu tämän tieteen vajavaisuudesta tai riittämättömyydestä vaan meidän ymmärryksemme 

vajavaisuudesta. Ymmärryksemme voidaan näet helpommin johdattaa tämän tieteen 

käsittelemiin järjen ylittäviin asioihin lähtemällä liikkeelle asioista, jotka tunnetaan 

luonnollisen järjen avulla (johon muut tieteet perustuvat). 
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Artikla 6. Onko pyhä oppi viisautta? 

Näyttää, että tämä oppi ei ole viisautta (sapientia). 

1. Näet mikään oppi, joka olettaa prinsiippinsä tunnetuksi muualta, ei ole viisauden nimen 

arvoinen, koska ”viisaan tulee hallita, ei olla hallittavana” (Metafysiikka I, 2, 982a17–18). 

Tämä oppi kuitenkin olettaa prinsiippinsä tunnetuksi muualta, kuten sanotun perusteella on 

selvä (a. 2–5). Tämä oppi ei siis ole viisautta. 

2. Edelleen, muiden tieteiden prinsiippien todistaminen kuuluu viisaudelle ja sen tähden 

sitä sanotaan ikään kuin tieteiden pääksi (caput), niin kuin käy ilmi Etiikan VI kirjasta 

(1141a16–19). Tämä oppi ei kuitenkaan todista muiden tieteiden prinsiippejä. Se ei siis ole 

viisautta. 

3. Edelleen, tämä oppi hankitaan (acquiritur) opiskelemalla (per studium). Viisaus taas 

saadaan vuodattamisen (infusio) kautta ja luetaan sen tähden Pyhän Hengen seitsemän lahjan 

joukkoon (Jes. 11:2–3). Tämä oppi ei siis ole viisautta. 

Toiselta puolen Deuteronomiumin luvussa 4 sanotaan, lain alussa: ”Tämä on meidän 

viisautemme ja ymmärryksemme kansojen silmissä” (vrt. 5. Moos. 4:6). 

Vastaus: Tämä oppi on enimmin viisautta kaikkien inhimillisten viisauksien joukossa, eikä 

vain jollain alalla vaan ilman lisämääreitä (simpliciter). Kun viisaan näet kuuluu hallita ja 

arvostella, ja arvostelun tulee perustua ylempään syyhyn ja koskea alempia asioita, sanotaan 

kullakin alalla viisaaksi sitä, joka tarkastelee tuon alan korkeinta syytä. Esimerkiksi 

rakentamisen alalla sanotaan mestaria, joka suunnittelee talon muodon, viisaaksi ja 

rakennusmestariksi suhteessa alempiin mestareihin, jotka veistävät puuta tai valmistavat 

kiviä, mistä sanotaan: ”Olen laskenut perustuksen viisaan rakennusmestarin tavoin” (1. Kor. 

3:10). Edelleen koko ihmiselämää ajatellen viisaaksi sanotaan järkevää, sikäli että hän 

suuntaa inhimilliset teot asianmukaiseen päämäärään, mistä sanotaan: ”Järkevyys (prudentia) 

on miehelle viisautta” (Sananl. 10:23). Enimmin viisaaksi sanotaan siis sitä, joka tarkastelee 

koko universumin lisämääreittä korkeinta syytä, joka on Jumala. Sen tähden viisauden myös 

sanotaan olevan jumalallisten asioiden tuntemista, kuten Augustinuksen Kolminaisuudesta -

teoksen XII kirjasta käy ilmi. Pyhä oppi taas nimenomaan käsittelee Jumalaa sikäli kuin tämä 

on korkein syy, koska se ei käsittele häntä vain luotujen perusteella tiedettävän osalta (minkä 

filosofit ovat tunteneet: ”mitä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan” 

[Room. 1:19]), vaan myös siltä osalta, mitä vain hän itse tietää itsensä perusteella ja mikä 

tulee muille tiedoksi ilmoituksen kautta. Näin pyhää oppia sanotaan enimmin viisaudeksi. 
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Vastaus argumentteihin: 

1. Pyhä oppi ei oleta prinsiippejään tunnetuksi mistään inhimillisestä tieteestä vaan 

Jumalan tieteestä, joka laittaa kaiken tietomme järjestykseen niin kuin korkein viisaus. 

2. Muiden tieteiden prinsiipit joko ovat itsessään tunnettuja ja sellaisia, että niitä ei voida 

todistaa, tai sitten ne todistetaan jollain luonnollisella perusteella jossain muussa tieteessä. 

Tälle tieteelle ominaista on puolestaan ilmoitukseen perustuva tieto, ei luonnolliseen järkeen 

perustuva. Sen tähden tälle tieteelle ei kuulu muiden tieteiden prinsiippien todistaminen vaan 

ainoastaan niiden arvosteleminen. Nimittäin jos muissa tieteissä havaitaan mitä tahansa 

sellaista, mikä on ristiriidassa tämän tieteen totuuden kanssa, se kokonaan tuomitaan vääränä. 

Tästä sanotaan: ”Me kaadamme kumoon ihmisneuvot ja jokaisen korkeuden, joka 

kohottautuu Jumalan tiedettä vastaan” (vrt. 2. Kor. 10:4–5). 

3. Kun arvosteleminen kuuluu viisaalle, viisaudella on kaksi merkitystä kahden 

arvostelemisen tavan mukaan. Ensinnäkin joku voi arvostella taipumuksen perusteella. 

Esimerkiksi se, jolla on hyveen habitus, arvostelee oikein hyveen mukaan tehtäviä asioita, 

sikäli kuin hänellä on taipumus niihin. Niinpä Etiikan X kirjassakin sanotaan, että hyveellinen 

ihminen on inhimillisten tekojen mitta ja sääntö (1176a17–19). Toiseksi joku voi arvostella 

tiedon perusteella. Esimerkiksi se, joka on saanut koulutusta moraalitieteessä, pystyisi 

arvostelemaan hyveen mukaisia tekoja, vaikka hänellä ei olisi hyvettä. Ensimmäinen tapa 

arvostella jumalallisia asioita kuuluu siis sille viisaudelle, joka on Pyhän Hengen lahja: 

”hengellinen ihminen arvostelee kaikkea” jne. (1. Kor. 2:15). Myös Dionysios sanoo 

Jumalallisista nimistä -teoksen 2. luvussa: ”Hierotheos ei saanut oppia jumalallisista asioista 

pelkästään opetuksen kautta vaan myös kokemalla niitä”. Toinen tapa arvostella jumalallisia 

asioita taas kuuluu pyhälle opille sikäli kuin se saavutetaan opiskelemalla, vaikka sen 

prinsiipit saadaankin ilmoituksesta. 

 

Artikla 7. Onko Jumala tämän tieteen subjekti? 

Näyttää, että Jumala ei ole tämän tieteen subjekti (subiectum). 

1. Missä tahansa tieteessä tulee näet olettaa subjektista tunnetuksi, mikä se on (quid est), 

niin kuin Filosofi sanoo Toisen analytiikan I kirjassa (71a12). Tämä tiede taas ei oleta 

Jumalasta tunnetuksi, mikä hän on. Damaskolainen näet sanoo: ”Jumalasta on mahdotonta 

sanoa, mikä hän on” (De fide orthodoxa I, 4). Jumala ei siis ole tämän tieteen subjekti. 
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2. Edelleen, kaikki jossain tieteessä selvitellyt asiat sisältyvät tuon tieteen subjektin alle. 

Pyhässä kirjoituksessa selvitykset taas koskevat monia muitakin asioita kuin Jumalaa, 

esimerkiksi luotuja ja ihmisten tekoja. Jumala ei siis ole tämän tieteen subjekti. 

Toiselta puolen tieteen subjekti on se, mistä kyseisessä tieteessä puhutaan. Tässä tieteessä taas 

puhutaan Jumalasta, sillä sitä sanotaan teologiaksi (theologia), eli puheeksi Jumalasta (sermo 

de Deo). Jumala siis on tämän tieteen subjekti. 

Vastaus: Jumala on tämän tieteen subjekti. Subjektin suhde tieteeseen on nimittäin 

samanlainen kuin kohteen suhde kykyyn tai habitukseen. Jonkin kyvyn tai habituksen 

kohteeksi taas nimetään asianmukaisesti se, minkä kannalta (sub cuius ratione) asiat ovat 

suhteessa kykyyn tai habitukseen. Esimerkiksi ihminen ja kivi ovat suhteessa näkökykyyn 

sikäli kuin ne ovat värillisiä, minkä vuoksi värillinen on näön oma kohde. Pyhässä opissa taas 

tutkistellaan kaikkea Jumalan kannalta (sub ratione Dei), joko niin että tarkastellut asiat ovat 

Jumala, tai niin että ne suhteutuvat (habent ordinem) Jumalaan, niin kuin alkuperusteeseen 

(principium) tai päämäärään (finis). Niinpä seuraa, että Jumala todella on tämän tieteen 

subjekti. Kyseinen seikka käy ilmi myös tämän tieteen prinsiipeistä, jotka ovat 

uskonkappaleita, uskon kohdistuessa Jumalaan. Tieteen prinsiippien subjektihan on sama kuin 

koko tieteen subjekti, koska koko tiede sisältyy virtuaalisesti prinsiippeihin. 

Jotkut toiset ovat nimenneet tämän tieteen subjektin toisella tavalla, kiinnittäen huomionsa 

siinä käsiteltyihin asioihin tarkastelunäkökulman sijasta: subjektina on ”asiat ja merkit” (res 

et signa), tai ”ennalleen palauttavat teot” (opera reparationis), tai ”koko Kristus, eli pää 

jäsenineen” (totus Christus, id est caput et membra). Tässä tieteessä tosiaankin tarkastellaan 

näitä kaikkia, mutta Jumalaan suhteutumisen kannalta. 

Vastaus argumentteihin: 

1. Vaikka emme voikaan tietää Jumalasta, mikä hän on, kuitenkin käytämme tässä opissa 

määritelmän (definitio) tilalla hänen vaikutustaan (effectus), joko luonnollista tai armoon 

perustuvaa, Jumalasta tässä opissa tarkasteltujen asioiden selvittämiseen. Samalla tavalla 

joissain filosofisissa tieteissä todistetaan vaikutuksen avulla jotain syytä (causa) koskevaa, 

käyttäen vaikutusta syyn määritelmän tilalla. 

2. Kaikki pyhässä opissa selvitellyt asiat sisältyvät Jumalan alle, eivät tämän osina tai 

lajeina tai aksidensseina vaan tähän jollain tavalla suhteutuvina. 
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Artikla 8. Onko pyhä oppi argumentoivaa? 

Näyttää, että tämä oppi ei ole argumentoivaa (argumentativa). 

1. Ambrosius näet sanoo Katolisesta uskosta -teoksen I kirjassa: ”Missä uskoa 

tavoitellaan, jätä pois argumentit”. Tässä opissa taas ennen muuta tavoitellaan uskoa: ”Tämä 

on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte” (Joh. 20:31). Pyhä oppi ei siis ole argumentoivaa. 

2. Edelleen, jos pyhä oppi on argumentoivaa, siinä argumentoidaan joko auktoriteetin 

avulla (ex auctoritate) tai järjen avulla (ex ratione). Auktoriteetin avulla argumentoiminen ei 

näytä sopivan yhteen pyhän opin arvokkuuden kanssa, koska auktoriteettiin vetoaminen on 

Boethiuksen mukaan heikoin perustelun laji. Järjen avulla argumentoiminen taas ei sovi 

yhteen pyhän opin päämäärän kanssa, koska ”usko ei ole ansiokasta ihmisjärjen koettelemissa 

asioissa (fides non habet meritum, ubi humana ratio praebet experimentum)”, Gregoriuksen 

saarnan mukaan. Pyhä oppi ei siis ole argumentoivaa. 

Toiselta puolen piispaa koskien sanotaan: ”Hänen on pysyttävä opinmukaisessa, luotettavassa 

sanassa, niin että hän kykenee rohkaisemaan toisia terveessä opissa ja kumoamaan 

vastustajien väitteet.” (Tit. 1:9). 

Vastaus: Muut tieteet eivät argumentoi prinsiippiensä todistamiseksi, vaan ne argumentoivat 

prinsiipeistä lähtien osoittaakseen todeksi muita näihin tieteisiin kuuluvia asioita. Samalla 

tavalla pyhä oppi ei argumentoi todistaakseen prinsiippinsä, jotka ovat uskonkappaleita, vaan 

se etenee niistä jonkin muun osoittamiseen, niin kuin apostoli argumentoi Kristuksen 

ylösnousemuksesta lähtien todistaakseen, että on yleinen kuolleiden ylösnousemus (1. Kor. 

15). 

Filosofisten tieteiden osalta on kuitenkin huomattava, että alemmat tieteet eivät todista 

prinsiippejään eivätkä väittele prinsiippiensä kieltäjien kanssa vaan jättävät tämän ylemmän 

tieteen huoleksi. Ylin niistä eli metafysiikka taas väittelee sen prinsiippien kieltäjien kanssa, 

jos vastustaja ylipäätään myöntää jotain. Jos vastustaja ei myönnä mitään, ei metafysiikka voi 

väitellä hänen kanssaan, mutta se voi kumota hänen käyttämänsä perustelut.  

Siten pyhä kirjoitus (sacra Scriptura), johon nähden ei ole ylempää tiedettä, väittelee sen 

prinsiippien kieltäjien kanssa argumentteja esittäen, jos vastustaja vain myöntää todeksi jotain 

jumalallisen ilmoituksen kautta saatua. Tällä lailla väittelemme harhaoppisten kanssa pyhän 

opin lausumien avulla (per auctoritates sacrae doctrinae) ja jonkin uskonkappaleen kieltäjien 

kanssa jonkin toisen uskonkappaleen avulla. Jos vastustaja taas ei usko mihinkään Jumalan 

ilmoittamaan, ei ole enää keinoa uskonkappaleiden todistamiseksi perustelujen avulla, mutta 
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uskoa vastaan suunnattujen perustelujen kumoaminen on mahdollista, jos hän sellaisia esittää. 

Koska usko näet perustuu erehtymättömään totuuteen ja koska sitä, mikä on toden vastakohta, 

ei ole mahdollista todistaa sitovasti, on selvää, että uskoa vastaan esitetyt todistelut eivät ole 

sitovia todistuksia (yks. demonstratio) vaan kumottavissa olevia argumentteja. 

Vastaus argumentteihin: 

1. Vaikka ihmisjärkeen perustuvilla argumenteilla ei tulekaan olla sijaa uskon asioiden 

todistamiseksi, kuitenkin tämä oppi argumentoi muita seikkoja uskonkappaleiden pohjalta, 

niin kuin sanottiin. 

2. Auktoriteetin perusteella tapahtuva argumentoiminen on tälle opille erityisen ominaista, 

koska tämän opin prinsiipit saadaan ilmoituksen kautta, ja siksi on välttämätöntä uskoa niiden 

henkilöiden auktoriteettiin, joille ilmoitus on tullut. Tämä ei kuitenkaan vähennä tämän opin 

arvokkuutta. Vaikka auktoriteettiin vetoaminen näet onkin heikoin perustelun laji, kun 

auktoriteetti pohjautuu ihmisjärkeen, on se mitä tehokkain perustelun laji, kun auktoriteetti 

pohjautuu jumalalliseen ilmoitukseen. 

Pyhä oppi kuitenkin käyttää myös inhimillistä järkeä, ei kuitenkaan uskon todistamiseen, 

koska tämä veisi uskolta ansiokkuuden, vaan voidakseen selkeämmin ilmaista joitain muita 

asioita, joita tässä opissa käsitellään. Koska armo ei näet kumoa luontoa vaan täydellistää sen, 

tulee luonnollisen järjen alistuen palvella uskoa, niin kuin myös tahdon luonnollinen taipumus 

mukautuu rakkauteen. (Cum enim gratia non tollat naturam, sed perficiat, oportet quod 

naturalis ratio subserviat fidei; sicut et naturalis inclinatio voluntatis obsequitur caritati.) 

Niinpä apostolikin sanoo: ”vangiten jokaisen ymmärryksen kuuliaiseksi Kristukselle” (2. Kor. 

10:5). Tästä johtuu, että pyhä oppi hyödyntää myös filosofien lausumia (auctoritates), silloin 

kun he ovat voineet saada totuuden selville luonnollisen järjen avulla. Tällä lailla Paavali 

ottaa esiin Aratoksen lauseen sanoen: ”niin kuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat 

sanoneet: ’me olemme Jumalan sukua’” (Ap. t. 17:28). 

Silti pyhä oppi käyttää tällaisia lausumia vain ikään kuin sen oman piirin ulkopuolelta 

tulevina argumentteina, jotka tekevät asian todennäköiseksi. Varsinaisesti se käyttää 

kanonisista kirjoituksista otettuja lausumia, kun on kysymys välttämättä sitovasta 

argumentoinnista. Muiden kirkon opettajien lausumiin se taas vetoaa ikään kuin omasta 

piiristä tulevina mutta vain todennäköiseksi tekevinä argumentteina. Meidän uskomme 

nimittäin perustuu kanoniset kirjat kirjoittaneille apostoleille ja profeetoille tulleeseen 

ilmoitukseen, ei muille opettajille tulleeseen ilmoitukseen, jos sellaista on ollut. Augustinus 

sanoo tästä asiasta kirjeessä Hieronymukselle: ”Vain niille pyhien kirjoitusten kirjoille, joita 
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sanotaan kanonisiksi, olen oppinut suomaan sen kunnian, että lujasti uskon, ettei kukaan 

niiden kirjoittaja ole missään kohtaa erehtynyt. Muita kirjoja lukiessani en taas pidä mitään 

totena vain sen takia, että niiden kirjoittajat olivat sitä mieltä tai kirjoittivat niin, kuinka 

valtavaa heidän pyhyytensä ja oppineisuutensa sitten onkin.” 

 

Artikla 9. Tuleeko pyhän opin käyttää metaforia? 

Näyttää, että pyhän kirjoituksen ei tule käyttää metaforia. 

1. Alimmalle opille ominainen ei näet näytä sopivan tähän tieteeseen, joka on opeista ylin, 

niin kuin jo sanottiin. Erilaisten vertausten (yks. similitudo) ja eloisien kuvausten avulla 

eteneminen taas on ominaista runousopille, joka on kaikista opeista alin. Tuollaisten 

vertausten käyttäminen ei siis ole tälle tieteelle sopivaa. 

2. Edelleen, tämä oppi näyttää tähtäävän totuuden julki tuomiseen, ja siitä luvataan 

julkituojille myös palkkio: ”ne, jotka selittävät minua [= viisautta], saavat ikuisen elämän” 

(Sir. 24:31 Vulgata). Tuollaisia vertauksia käyttämällä totuus kuitenkin vain kätketään. 

Tämän opin ei siis sovi esittää jumalallisia asioita ruumiillisista asioista otetuin vertauksin. 

3. Edelleen, mitä ylhäisempiä jotkin luodut ovat, sitä enemmän niissä on Jumalan 

kaltaisuutta (similitudo). Jos jotain luodulle kuuluvaa siis siirretään Jumalaa koskevaksi, tulee 

sen tapahtua ennen muuta ylhäisemmistä luoduista lähtien eikä alimmaisista lähtien. Tämä on 

kuitenkin kirjoituksissa yleistä. 

Toiselta puolen Hoosean kirjassa sanotaan: ”olen antanut paljon näkyjä ja puhunut vertauksia 

profeettain kautta” (Hoos. 12:11, Vulgatassa 12:10). Jonkin esittäminen vertauksen avulla 

(sub similitudine) on kuitenkin metaforista puhetta. Metaforien käyttäminen siis kuuluu 

pyhään oppiin. 

Vastaus: Pyhän kirjoituksen on täysin sopivaa esittää jumalallisia ja hengellisiä asioita 

ruumiillista koskevien vertausten avulla. Jumala nimittäin huolenpidossaan antaa kaikille 

sellaista, mikä sopii yhteen niiden luonnon kanssa. Aistittavien asioiden kautta 

ymmärrettävään nouseminen on taas luonnollista ihmiselle, koska kaikki meidän tietomme 

saa alkunsa aistimisesta. Siksi on soveliasta, että pyhässä kirjoituksessa opetetaan meille 

hengellisiä asioita ruumiillisten metaforien avulla. Tätä Dionysios tarkoittaa sanoessaan 

Taivaallisesta hierarkiasta -teoksen 1. luvussa: ”Jumalallisen säteen on mahdotonta loistaa 

meille muulla tavalla kuin erilaisten pyhien verhojen verhoamana.” Hengellisten asioiden 

esittäminen ruumiillisten vertausten avulla sopii sitä paitsi pyhään kirjoitukseen, joka 
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saatetaan tiedoksi kaikille yhteisesti (kohdan ”viisaille ja tyhmille minä olen velassa” [Room. 

1:14] mukaan), niin että oppimattomat, joilla ei ole edellytyksiä ymmärrettävien asioiden 

omaksumiseen sinällään, omaksuisivat ne edes tällä tavalla. 

Vastaus argumentteihin: 

1. Runoilija käyttää metaforia eloisan kuvailun takia, sillä sellainen on luonnostaan 

ihmiselle mieleen. Pyhä oppi taas käyttää metaforia, koska se on tarpeellista ja hyödyllistä, 

niin kuin sanottiin. 

2. Jumalallisen ilmoituksen säde ei häviä siksi, että sitä verhoavat aistittavaa koskevat 

kuvat, niin kuin Dionysios sanoo, vaan sen totuus säilyy. Tuo säde ei salli niiden mielten, 

joille ilmoitus tapahtuu, jäävän vertauskuviin, vaan se kohottaa ne ymmärrettävien asioiden 

käsittämiseen. Niiden kautta, joille ilmoitus tapahtuu, saavat muutkin tietoa näistä asioista. 

Niinpä asiat, jotka esitetään metaforia käyttäen yhdessä kirjoituksien kohdassa, selitetään 

muissa kohdissa selkeämmin. Kuviin kätkeminen on myös sinänsä hyödyllistä toisaalta 

tiedonhaluisten harjoittamiseksi ja toisaalta epäuskoisten pilkan estämiseksi, mistä sanotaan: 

”Älkää antako koirille sitä, mikä on pyhää” (Matt. 7:6) 

3. Kuten Dionysios opettaa Taivaallisesta hierarkiasta -teoksen 2. luvussa, jumalallisten 

asioiden esittäminen kirjoituksissa vähäarvoisiin ruumiillisiin asioihin liittyvillä kuvilla on 

soveliaampaa kuin niiden esittäminen jaloihin ruumiillisiin asioihin liittyvillä kuvilla. Näin on 

kolmella perusteella. Ensiksi, tällä lailla ihmissielua voidaan paremmin suojella erehtymiseltä. 

On näet ilmiselvää, ettei tällaisia asioita sanota Jumalasta varsinaisessa mielessä. Tämä voisi 

olla epäselvää, jos jumalallisia seikkoja kuvattaisiin jaloihin ruumiillisiin asioihin liittyvillä 

kuvilla – tämä koskee etenkin niitä, jotka eivät osaa ajatella mitään ruumiillisia asioita 

jalompaa. Toiseksi tämä tapa sopii paremmin meillä Jumalasta tässä elämässä olevaan 

tietoon. Meille on näet selvempää, mikä hän ei ole (quid non est), kuin mikä hän on (quid est). 

Siten vertauskuvien hakeminen Jumalasta etäämpänä olevista asioista saa meidät arvioimaan 

todenmukaisemmin, että hän on Jumalasta sanomamme tai ajattelemamme yläpuolella. 

Kolmanneksi jumalalliset asiat saadaan tällaisia kuvia käyttämällä paremmin kätkettyä 

arvottomilta kuulijoilta. 

 

Artikla 10. Onko pyhällä kirjoituksella usea merkitys yhden kirjaimen alla? 

Näyttää, että pyhällä kirjoituksella ei ole yhden kirjaimen (littera) alla useaa merkitystä 

(sensus), jotka ovat historiallinen eli kirjaimellinen (historicus vel litteralis), allegorinen 
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(allegoricus), tropologinen eli moraalinen (tropologicus sive moralis) ja anagoginen 

(anagogicus) merkitys. 

1. Monta merkitystä samassa kirjoituksen kohdassa saa näet aikaan sekavuutta ja 

petollisuutta ja riistää argumentoinnilta lujuuden. Argumentointi ei sitten pysty etenemään 

monimielisistä lauseista, vaan tällä perusteella nimetään erinäisiä virhepäätelmiä. Pyhän 

kirjoituksen taas tulee kyetä osoittamaan totuus ilman mitään petosta. Siinä ei siis saa esittää 

useaa merkitystä yhden kirjaimen alla. 

2. Edelleen, Augustinus sanoo kirjassa Uskomisen hyödyllisyydestä: ”Vanhaksi 

testamentiksi kutsuttu kirjoitus esittää asioita neljällä tavalla, nimittäin historian (historia) 

mukaan, etiologian (aetiologia) mukaan, analogian (analogia) mukaan ja allegorian 

(allegoria) mukaan” (3.5). Nämä neljä näyttävät kuitenkin olevan kokonaan eri maata kuin 

neljä edellä mainittua. Ei siis näytä olevan sopivaa, että sama pyhän kirjoituksen kirjain 

selitetään neljän edellä mainitun merkityksen mukaisesti. 

3. Edelleen, edellä mainittujen merkitysten lisäksi on parabolinen merkitys (sensus 

parabolicus), joka ei sisälly noiden neljän merkityksen joukkoon. 

Toiselta puolen Gregorius sanoo Moralia in Job -teoksen XX kirjassa: ”Pyhä kirjoitus ylittää 

kaikki tieteet jo puhetavallaan, koska yhdellä ja samalla esityksellä se kertoo tapahtuneesta ja 

tekee tiettäväksi salaisuuden” (XX, 1, 1). 

Vastaus: Pyhän kirjoituksen kirjoittaja on Jumala, jonka vallassa on laittaa paitsi sanat (mihin 

ihminenkin pystyy) myös itse asiat tarkoittamaan jotain. Kun sanat tarkoittavat kaikissa 

tieteissä, on tämän tieteen erityisominaisuus siis se, että myös sanojen tarkoittamat asiat 

tarkoittavat jotain. Tuo ensimmäinen merkitsemisen tapa, jolla sanat tarkoittavat asioita, 

kuuluu ensimmäisen merkityksen, siis historiallisen eli kirjaimellisen merkityksen piiriin. 

Toista merkitsemisen tapaa, jolla sanojen tarkoittamat asiat vuorostaan tarkoittavat toisia 

asioita, sanotaan hengelliseksi merkitykseksi (sensus spiritualis), ja se rakentuu kirjaimellisen 

merkityksen varaan ja olettaa sen tunnetuksi.  

Tämä hengellinen merkitys jakautuu kolmeen osaan. Kuten apostoli näet sanoo, on vanha 

laki (lex vetus) uuden lain (lex nova) kuva (figura) (vrt. Hepr. 7:12), ja uusi laki taas, kuten 

Dionysios sanoo teoksessa Kirkollisesta hierarkiasta, on tulevan kirkkauden (gloria futura) 

kuva, ja uudessa laissa ovat päälle (caput) tapahtuvat asiat vielä merkkejä niistä asioista, joita 

meidän tulee tehdä. Kun vanhaan lakiin kuuluvat asiat tarkoittavat uuteen lakiin kuuluvia 

asioita, kysymyksessä on allegorinen merkitys. Kun Kristuksessa tapahtuneet asiat tai 

Kristusta tarkoittavat asiat ovat merkkejä siitä, mitä meidän tulee tehdä, kysymyksessä on 
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moraalinen merkitys. Sikäli kuin ne tarkoittavat ikuiseen kirkkauteen kuuluvia asioita, 

kysymyksessä on anagoginen merkitys.  

Koska kirjaimellinen merkitys on kirjoittajan tarkoittama merkitys ja pyhän kirjoituksen 

kirjoittaja on Jumala, joka ymmärryksellään käsittää kaikki asiat yhdellä kertaa, ei sekään ole 

tavatonta, jos yhdellä kirjoituksen kirjaimella on useita merkityksiä myös kirjaimellisessa 

merkityksessä, niin kuin Augustinus sanoo Tunnustuksissa (XII, 31, 42). 

Vastaus argumentteihin: 

1. Vaikka näitä merkityksiä on useita, se ei aiheuta ekvivokaatiota eikä muutakaan 

monimielisyyttä. Niin kuin näet sanottiin, merkityksiä ei ole monta siksi että yksi sana 

merkitsisi monia asioista, vaan siksi että sanojen tarkoittamat asiat voivat toimia muiden 

asioiden merkkeinä. Tästä ei myöskään seuraa mitään sekavuutta pyhään kirjoitukseen, koska 

kaikki merkitykset rakentuvat yhden, nimittäin kirjaimellisen merkityksen, varaan. 

Argumentti voidaan perustaa vain kirjaimelliseen merkitykseen, eikä siihen, mitä sanotaan 

allegorisesti, niin kuin Augustinus sanoo kirjeessä donatolaiselle Vincentiukselle. Pyhästä 

kirjoituksesta ei tämän takia kuitenkaan menetetä mitään, koska hengellisen merkityksen alle 

ei sisälly mitään uskolle välttämätöntä, mitä kirjoitus ei jossain muussa kohdassa selkeästi 

opettaisi kirjaimellisen merkityksen avulla. 

2. Kolme näistä eli historia, etiologia ja analogia kuuluvat kirjaimelliseen merkitykseen. 

Kuten Augustinus selittää, kysymys on historiasta, kun jotain vain yksinkertaisesti 

selostetaan. Vastaavasti kysymys on etiologiasta, kun sanotulle asialle nimetään syy, niin kuin 

herra nimesi syyn siihen, miksi Mooses antoi luvan vaimojen hylkäämiseen, nimittäin heidän 

sydämiensä kovuuden tähden (Matt. 19:8). Analogiasta taas on kysymys, kun osoitetaan, että 

yhden kirjoituksen kohdan totuus ei sodi toisen kohdan totuutta vastaan. Mainituista neljästä 

saa allegoria yksin edustaa kolmea hengellistä merkitystä. Samaan tapaan Hugo Pyhä-

Viktorilainen ajattelee anagogisen merkityksen sisältyvän allegoriseen merkitykseen, 

luetellessaan sentenssiensä III kirjassa vain kolme merkitystä: historiallisen, allegorisen ja 

tropologisen. 

3. Parabolinen merkitys sisältyy kirjaimelliseen merkitykseen. Sanat näet tarkoittavat 

varsinaisesti jotain ja kuvaannollisesti jotain, eikä kirjaimellinen merkitys muodostu 

kielikuvasta (figura) vaan sillä tarkoitetusta. Kun kirjoitus näet mainitsee Jumalan käsivarren, 

ei kirjaimellinen merkitys ole, että Jumalalla on tällainen ruumiinjäsen, vaan että Jumalalla on 

tämän ruumiinjäsenen tarkoittama asia eli toimintakyky. Näin on selvää, ettei pyhän 

kirjoituksen kirjaimelliseen merkitykseen koskaan voi sisältyä mitään epätotta. 


